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Com porta la casa?
Se’m menja el desordre. Sóc incapaç de llençar un paper. Em 
costa llençar les coses i els llibres se’m mengen. Netejo només 
allà on ho necessito, perquè en general disposo d’ajuda cada 
dia. 
Li ensenya al seu fill a fer-se el llit?
No li ho ensenyo. Jo mai me’l faig: em fa ràbia, sóc incapaç, mai 
em surt bé! Sí li dic que ordeni l’habitació. Ha col·leccionat regals 
i joguines. No sap desfer-se de res. Fins i tot guarda els jocs que 
ja no funcionen. Quan juga és caòtic i li costa molt endreçar. Deu 
ser genètic! 
Vol dir que tota la seva família és així?
No! Tinc tres germans i una germana. I la màxima de la meva 
mare era l’ordre: ho apuntava tot! Fa poc vaig trobar uns papers 
antics on havia escrit “Jorge no come si no es en el campo: 
tendremos que ir”.
Vostè ara viu sol, però com entén la convivència?
No és cap decisió, viure sol. Avui en dia tinc molt bona relació 
amb les dones amb les quals he viscut. També amb la mare del 
meu fill, que viu a São Paulo: quan podem, viatgem junts. Recent-
ment, hem anat junts a l’Antàrtida, a Xile i a l’Argentina. 
Relacions a distància?
Sempre he mantingut converses amb les dones de la meva vida: 
la meva mare, la meva primera ex –que és una gran amiga– i 
la mare del meu fill. Tot i que no comparteixo espais físics, sí 
converses i viatges. A la meva mare, com era insomne radical, 
la podia trucar a qualsevol moment del dia des de qualsevol punt 
del món. 
Com educa el seu fill?
Ens veiem cada dos mesos. Quan vaig a São Paulo acostumo a 
anar-lo a buscar  a l’escola. Aleshores, vol exhibir-me a amics i 
professors. Sempre anem al zoo junts i comentem els canvis que 
hi ha hagut. Ho fem des que era un bebè. També, de vegades, 
l’acompanyo al metge. Té pànic a les bates blanques!
El seu llegat més preuat és el coneixement?
Jo també hi aprenc: amb ell parlo en portuguès. M’explica les 
seves coses i l’última vegada que ens vam veure em va dir que 
tenia tres enamorades, que es van barallar entre sí. Li vaig dir 
“deixa-me’n una!” i es va posar seriós. Xerra i pregunta molt. 
Moltes coses que em diu, les apunto. L’altre dia em va fer una 
pregunta cosmològica: “Què va ser abans, el dia o la nit?”. Jo li 
vaig dir: “Primer la nit, perquè el sol no va existir sempre”. Té una 

edat maca per estimular-li l’observació de la natura. Fa poc li vaig 
comprar una caixeta amb lupa, perquè mirés els insectes i les 
floretes. Ara bé, el que li costa molt és parlar per telèfon.
I com porta els moments en què comparteix 
espais?
La convivència és respectar l’espai de l’altre. Per a mi, l’únic pro-
blema és el bany. Em destorba que em trenquin les rutines; per 
exemple, si trobo la pasta de dents oberta. També em destorba 
que es canviïn les coses de lloc. A casa meva, tot té el seu lloc, 
encara que estigui desordenat. I m’irrita molt quan no trobo les 
coses, perquè aleshores he de perdre el temps en trobar-les. 
Això no passa als hotels, on t’ho renoven tot. Si cau una tovallola 
mullada a terra, com a art de màgia, està seca i al seu lloc. 
Pot treballar a casa, enmig del cúmul de papers?
No treballo mai a casa, perquè no hi tinc prou espai per fer-hi 
interrupcions. Això sí que ho tenen els hotels i el museu, perquè 
disposen d’espais exteriors, per on puc passejar.
Suposo que li agrada anar de restaurant, però 
cuina, de tant en tant?
Cuinar m’agrada. Els caps de setmana! Només necessito temps. 
Vaig al mercat Galvany, a prop de casa (al carrer de Santaló, 
Barcelona), dissabte al matí. Sóc fidel a determinades parades, 
com la de l’Encarna, d’embotits, que de tota la vida coneixia la 
meva mare i que acostuma a cridar fort els noms dels clients. 
M’agrada inventar plats. Però mentre cuino, vaig fent altres co-
ses: escric, llegeixo o cuino altres coses. És un procés lent, una 
activitat de fons. Però de vegades em despisto i... tragèdia! M’ha 
passat dos cops, estant sol, afortunadament.
Renta els plats?
El rentaplats se’m va espatllar i no funciona des de fa anys. Però 
tinc pocs plats per rentar. 
Planxa de tant en tant? 
No. Faig que em planxin. A més, sempre em compro camises 
noves. Hauria de fer un gran paquet per a Càritas, perquè les 
acumulo, de la mateixa manera que em passa amb els llibres; 
sinó, vesteixo amb roba que no es planxi.
I com porta el bricolatge?
M’agrada emmarcar quadres, fer petites escultures, arreglar mo-
bles, invento làmpades: com no m’agraden les que existeixen, 
me les faig jo. Sóc un manetes! M’agrada molt anar a la ferre-
teria, tant a Barcelona com a fora. Als EUA n’hi ha algunes que 
ocupen una superfície de 4.000 metres quadrats.  

Jorge 
Wagensberg, 
director de CosmoCaixa 

  M’agrada inventar plats“ ”

Llicenciat i doctorat en Física per la Universitat de Barcelona, 
professor i autor de Nosotros y la ciencia, Ideas sobre la 
complejidad del mundo, A más cómo, menos por qué i La 
rebelión de las formas, Jorge Wagensberg (1948) suspendria 
com a home de fer feines. Actualment no conviu amb ningú, 
tot i que sí que tendeix a compartir llargues converses, refle-
xions, viatges per tot el planeta i pel món de les idees amb 
les persones que estima. La seva relació amb elles té molt 
a veure amb l’obertura de fronteres mentals, psicològiques i 
científiques, lluny de tota preocupació sobre com es fa el llit 
o quan es neteja la cuina. A Sâo Paulo (Brasil) hi té un fill de 6 
anys, a qui li regala cada cop que el veu el seu interès per la 
natura i pel cosmos. “Jugant –diu– és caòtic: deu ser genètic, 
perquè a ell li costa tant desfer-se de les joguines, com a mi 
dels llibres!”. Text Aurora Antón   Fotografia Pilar Aymerich



Vostè mateix es fa l’esmorzar?
Sí, té verd. Quan m’aixeco me’n faig una tetera sencera i 
dues torradetes amb oli. 
Quant costa un litre de llet? 
No en bec mai. 
Un truc per netejar vidres? 
Utilitzar els líquids especials: antiestàtics.
Un plat que li agradi cuinar.
Fetges de pollastre amb all i julivert. 
Mercat o supermercat? 
Mercat.

Recicla? 
Sí, classifico els residus, els separo. 
Com manté l’armari ordenat? 
No està massa ordenat. Però faig grans grups: camises, 
vestits, roba interior...
Els mitjons se’ls compra? 
Sí, negres i de fil. 
Quina és la millor manera de ser un bon home 
de casa? 
Jo sóc un bon home d’hotel!
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